Comitê de Ética em Pesquisa da USCS registra 635 protocolos em
2021
Destaque para os estudos da vacina contra Covid 19
(São Caetano do Sul - SP) – O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da USCS teve um ano intenso em 2021.
Ao todo foram analisados 635 novos protocolos de pesquisa pelos 15 membros que compõem o CEP.
Segundo a biomédica Brigitte Rieckmann Martins dos Santos, coordenadora do comitê, a função do CEP é
orientar pesquisadores, professores e alunos, a elaborar e desenvolver projetos de pesquisa segundo
padrões éticos. “O CEP da USCS faz parte de um sistema chamado Sistema CEP-CONEP. Atualmente são
mais de 860 comitês de ética no Brasil em atividade. Se formos imaginar que cada comitê tenha um
coordenador, uma secretária, no mínimo 5 ou 6 membros, um representante de participante de pesquisa,
mais as pessoas que trabalham na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para tentar organizar isso tudo,
temos atualmente cerca de 18 mil pessoas, a maioria deles pesquisadores, que estão preocupados em
fazer com que a ética em pesquisa seja respeitada”, explica Brigitte.
A coordenadora do CEP da USCS lembra o papel importante que os comitês tiveram no ano passado na
aprovação dos projetos que resultaram nas vacinas contra a Covid 19. “O trabalho dos comitês de ética e
da CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) foram extremamente importantes para a gente estar
nesse momento em alguns lugares podendo voltar a trabalhar. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
avaliou os projetos, permitiu o seu desenvolvimento e os comitês de ética de pesquisa em cada um dos
seus centros de estudo acompanharam isso de perto. Toda vez que aconteceu alguma coisa com algum
participante o comitê de ética em pesquisa era notificado e, a depender da notificação, isso é informado
na Comissão Nacional em Pesquisa e também na Anvisa”, conta Brigitte Rieckmann e ressalta: “Hoje em
dia o Comitê de Ética tem um papel extremamente importante junto aos participantes em pesquisa, mas
principalmente junto aos pesquisadores no momento em que a gente orienta como elaborar um projeto
de pesquisa do ponto de vista ético. A gente não vai interferir na metodologia, de forma alguma, mas é do
ponto de vista ético”.
O CEP USCS segue as normas para a composição de sua equipe. Atualmente conta com 15 membros que se
reúnem mensalmente para avaliar os protocolos que são submetidos via Plataforma Brasil. A equipe
precisa ser multiprofissional ou multidisciplinar, conta Brigitte. “Temos médicos, psicólogos, sociólogos,
pedagogos, biomédicos, farmacêuticos, profissionais da área de odontologia...não pode ter uma área com
maior prevalência que a outra, não pode ter mais homens do que mulheres, precisa ser equilibrado
também e, a cada sete membros, obrigatoriamente precisa ter o representante de participante de
pesquisa”.
Além dos inúmeros protocolos de pesquisa que são produzidos na USCS, o CEP USCS também recebe
pesquisas para avaliar de outras instituições que não contam com comitês próprios. Brigitte ressalta as
ações educativas que o grupo executa:
“Nós temos feito reuniões, palestras educativas,
esclarecedoras...no momento em que nós emitimos um parecer, este parecer é explicativo”. E conta uma
novidade: “estamos finalizando a elaboração de um site que passa a ter um papel educativo, explicativo,
tem normas, vídeos educativos, apresenta muitos links e, a medida do que for aparecendo, com sugestões,

isso vai acabar sendo cada vez mais completo. Há modelos de termos, modelos de cartas, de relatórios que
estarão lá para facilitar um pouco o trabalho do pesquisador”.
Mais informações sobre o funcionamento do CEP da USCS podem ser obtidas no link:
https://uscs.edu.br/servicos/pesquisa-academica/comite-de-etica.
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